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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

1. เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2561 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดร้ไีฟแนนซ์
เงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (SOE) วงเงนิ 10,000 
ลา้นบาท ทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยการออกหุน้กูอ้ตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.05 ถงึรอ้ยละ 3.01 ต่อปี 
เพือ่ปรบัลดตน้ทนุการเงนิและบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ท าใหส้ามารถประหยดัดอกเบี้ย
ไดป้ระมาณ 510 - 940 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

2. เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2561 บรษิทัไดข้ายหุน้บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (XPCL) ทีถ่อือยู่ทัง้หมด
รอ้ยละ 7.5 ใหแ้ก่บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) โดยมกี าไรจากการขายสุทธจิากภาษ ีจ านวน 
184 ลา้นบาท 

3. เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (CKP) จ านวน 
111.2 ลา้นหุน้ ใหแ้กบ่รษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน CKP ลดลงจากรอ้ยละ 
19.34 เป็นรอ้ยละ 17.83 ซึ่งบรษิทัได้โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนใน CKP จากเดมิทีจ่ดัประเภทเป็น
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มไปเป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นเงนิลงทุนและ
วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบรษิทั โดยมกี าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี 
จ านวน 2,030 ลา้นบาท 

4. เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าพพิากษาคดทีางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรถัยา 
ซึ่งบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (จ ากดั) (NECL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นเรียกร้อง
ค่าเสยีหายจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าพพิากษาให ้กทพ. 
ชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากประมาณการเนื่องจากผลกระทบจากทางแขง่ขนัใหแ้ก ่NECL 

ต่อมาเมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรมีมีตใิหห้น่วยงานของรฐัเจรจาต่อรองกบัคูพ่พิาท
เพื่อบรรเทาความเสยีหายของรฐัและใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยใหด้ าเนินการอย่างโปร่งใส 
ชอบดว้ยกฎหมายและค านึงถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส าคญั กทพ.และบรษิทั/บรษิทัยอ่ยไดข้อ้ตกลง
รว่มกนัในการไกล่เกลีย่ยตุขิอ้พพิาทบนพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุต่อรฐั ประชาชน และเป็นธรรมต่อ
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย (สามารถศกึษาไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปี 2561) 

กทพ.และบรษิทั/บรษิทัย่อยตกลงยุตขิอ้พพิาททัง้หมดตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญา
เพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
มมีลูค่าขอ้พพิาทรวมดอกเบีย้ค านวณถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิประมาณ 137,517 ลา้นบาท 
โดยตกลงขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานทัง้ 3 สญัญาไปสิน้สดุพรอ้มกนัในวนัที ่21 เมษายน 2600 มี
การปรบัอตัราค่าผ่านทางเพิม่ขึน้แบบคงทีทุ่ก 10 ปี และบรษิทัมหีน้าทีล่งทุนก่อสรา้งและปรบัปรงุทางด่วน
ขัน้ที่ 2 ใช้เงนิลงทุนประมาณ 31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขดัภายหลงัรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ของ กทพ.ได้รบัความเหน็ชอบ ทัง้นี้ กทพ.จะน าผลการเจรจา
เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาเห็นชอบตามขัน้ตอนพระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปจากแนวทางขา้งตน้ 

กทพ.และบรษิทั/บรษิทัย่อยจะลงนามสญัญาแกไ้ขสญัญาสมัปทานเดมิภายหลงัจากได้รบัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และภายหลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี
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5. เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางเชือ่มต่อทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครกบัทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) ระยะทางประมาณ 360 เมตร ท าให้
ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ฝัง่ขาเขา้ สามารถเลี้ยวซ้ายก่อนถึงต่างระดบับางซื่อ 
บรเิวณศนูยบ์ ารุงรถไฟฟ้าชานเมอืง เพื่อไปงามวงศว์าน แจง้วฒันะ รวมทัง้เชื่อมต่อทางพเิศษอุดรรถัยา 
ไปเมอืงทอง และบางปะอนิ ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางจากที่ต้องใช้ถนนพื้นราบและช่วยบรรเทา
ปัญหาจราจรบนถนนก าแพงเพชร 2 ได ้ 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 5,317 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
2,194 ล้านบาท หรอืร้อยละ 70.3 โดยมาจากก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี 
จ านวน 2,030 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรทีม่ใิช่เงนิสด และก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 164 ล้านบาท 
จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้และคา่ใชจ้่ายทางการเงนิทีล่ดลง 

โดยมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 10,174 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 217 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.2 รายได้
จากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,736 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 215 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.8 และรายไดจ้ากธุรกจิ
พฒันาเชงิพาณิชย์ จ านวน 705 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 30 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 ในส่วนของดอกเบี้ยรบั
จ ำนวน 435 ล้ำนบำท เป็นกำรบนัทกึดอกเบี้ยรบัของลูกหนี้ค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมีว่ง) ทีไ่ดร้บัจำก รฟม. ซึง่เริม่บนัทกึตัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของปี 2560 
เป็นต้นมำ โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเท่ำกบัดอกเบี้ยจ่ำยของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร
เพื่อกำรลงทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน  

ในด้านต้นทุนการให้บริการ จ านวน 9,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 569 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 
สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตามรอบระยะเวลา รวมถงึการเพิม่ขึน้ของ
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณรถและปรมิาณผูโ้ดยสาร ซึง่เป็น
คา่ใชจ้่ายทีไ่มใ่ชเ่งนิสด  

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 1,364 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 220 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.2 สว่นใหญ่
เป็นค่าใชจ้่ายด าเนินการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดใหบ้รกิารโครงการใหม่ ซึ่งไม่สามารถบนัทกึเป็น
ตน้ทุนตามมาตรฐานบญัชไีด ้และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานเพื่อรองรบัประมาณการหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้จาก
การปรบัคา่ชดเชยกรณีเกษยีณอายตุามรา่งแกไ้ขพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 1,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 
สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูย้มืระยะยำวเพื่อกำรลงทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง 
จ ำนวน 435 ล้ำนบำท ซึ่ง รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำสมัปทำน โดยดอกเบี้ยจ่ำย
ทีบ่นัทกึนี้เป็นจ ำนวนเท่ำกบักำรบนัทกึดอกเบีย้รบัขำ้งตน้ หำกไมน่บัรวมรำยกำรนี้ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิลดลง 
จ ำนวน 189 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคนืเงนิต้นและกำรรไีฟแนนซ์เงนิกูย้มืระยะยำวโครงการทางพเิศษ
สาย SOE เมือ่สิน้ไตรมำสที ่1 ของปีนี้ สง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทนุทำงกำรเงนิทีต่ ่ำลง 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 
บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 10,174 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 217 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 2.2 รายได้ส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายได้จากทางพเิศษสาย SOE โดยในปี 2561 นี้ SOE มี
ปรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 56,090 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรู้
ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กบัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2561 ในส่วนทางด่วนขัน้ที ่1 
และขัน้ที ่2 รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (C+) 
รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.3 เนื่องจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่ว
การเดนิทางเพิม่ขึน้ ในปี 2561 นี้ C+ มปีรมิาณจราจรเฉลีย่วนัละ 91,076 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 5.7 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัปี 2561 มี
จ านวน 5,875 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 445 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.2 ซึง่สาระส าคญัมาจาก
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน 

2. ธรุกิจระบบราง 
บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,736 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 215 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 4.8 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เป็นผลมาจาก
การเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเมื่อเดอืน สงิหาคม 2560 
ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง สง่ผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของทัง้สองโครงการ
เพิม่ขึน้ โดยจ านวนผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิในปี 2561 เฉลี่ยวนัละ 311,538 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
รอ้ยละ 5.5 และจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างานเฉลีย่วนัละ 360,735 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จากปีกอ่น 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัปี 2561 มจี านวน 3,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 
สาระส าคญัจากคา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2561 จ านวน 705 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 30 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.4 จากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากพื้นที่ร้านค้าปลีกและรายได้จากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์

ตน้ทนุในการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ส าหรบัปี 2561 มจี านวน 213 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
จ านวน 3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.4 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 103,831 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
4,912 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของงานระหว่าง
กอ่สรา้งโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย มหีนี้สนิรวม จ านวน 68,219 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 479 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.7 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปีทีผ่า่นมา สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 35,612 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,433 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 14.2 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2560 จากก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน จ านวน 8,067 ลา้นบาท มกีระแส
เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 7,353 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 10,145 ลา้นบาท (2) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 285 ล้านบาท (3) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัย์อื่นสุทธ ิจ านวน 51 ล้านบาท 
(4) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนและลงทุนเพิม่ในบรษิทัยอ่ยสทุธ ิจ านวน 2,448 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิปันผล
และดอกเบี้ยรบัจากการลงทุน จ านวน 680 ลา้นบาท ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป 
จ านวน 2,815 ลา้นบาท จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิจ านวน 8,175 ลา้นบาท (2) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,987 ลา้นบาท (3) จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,837 ลา้นบาท (4) จ่ายคนื
เงนิกูย้มืระยะสัน้สุทธ ิจ านวน 816 ล้านบาท และ (5) รบัเงนิจากการออกหุน้กู ้จ านวน 10,000 ล้านบาท 
เพื่อช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กอ่นก าหนด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 526 ล้านบาท 
ลดลงจากสิน้ปีกอ่น 2,101 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัปี 2561 บริษัทมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 20.35 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 9.90 อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.76 ใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่านมา อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากบั 1.59 เท่า และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่ากบั 1.34 เทา่ 
ต ่ากว่าสญัญาสนิเชือ่และหุน้กูท้ีก่ าหนดไวไ้มเ่กนิ 2.5 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 
และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และก าไรจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงนิลงทุน 

 

 

 


